
                  P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/2008 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 24 września 2008 roku 
 

 
 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecne Radne: Pani Władysława Guzik i Pani Czesława Kowalska 
(wcześniej usprawiedliwiła swoją nieobecność). 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz       - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                  - Skarbnik Gminy. 
                                        
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dokonał o godz. 16.07 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski, stwierdzając, Ŝe przy obecnych 
na sali 13 radnych na stan ustawowy 15, Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy organizacyjne Rady: 

1.1.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji. 
1.2.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

2. Podjęcie uchwały w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd połoŜonej 

w powiecie strzeleckim (woj. opolskie). 
4. Podjęcie uchwały w/s określenia warunków udzielenia pomocy de minimis 

na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie 
zwolnień z podatku od nieruchomości  na terenie gminy Bytom Odrzański. 

5. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w/s  uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego 
na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól. 

7. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej 
w Bytomiu Odrzańskim. 

8. Sprawy róŜne: 
8.1.Informacja z wykonania budŜetu za I półrocze. 

9. Wnioski i interpelacje. 
 

Rada Miejska jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła bez uwag zaproponowany przez 
Przewodniczącego Rady porządek obrad. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (13 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XVI/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, 
odbytej w dniu 24 lipca 2008 roku. 
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1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej, krótkiej autoprezentacji 
dokonał SierŜant Mariusz Otto – nowy bytomski dzielnicowy Rewiru II Komendy 
Powiatowej Policji w Nowej Soli (od 11 lat w Policji – wcześniej we Wschowie).  
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok odczytała 
Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 września 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 

UCHWAŁA  Nr XVII/123/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd połoŜonej 
w powiecie strzeleckim (woj. opolskie) odczytał Burmistrz Pan Jacek Sauter, który 
dodatkowo poinformował, iŜ: 

- w dniu 19 sierpnia br. Burmistrz Gminy Ujazd, za pośrednictwem Biura Związku 
Powiatów Polskich, zwrócił się z prośbą o pomoc finansową dla mieszkańców 
pozbawionych dachu nad głową po przejściu trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 
br. (apel w załączeniu), 

- biorąc pod uwagę pamięć o pomocy udzielonej naszej Gminie po powodzi w 1997 
roku, ale i bardzo trudną sytuację finansową naszej Gminy,  Radni postanowili, 
na posiedzeniu przedsesyjnym, przekazać gminie Ujazd pomoc w wysokości 4.000 
zł. („kwota symboliczna, ale pokazująca solidarność z poszkodowanymi”). 

 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 września 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd połoŜonej w powiecie 
strzeleckim (woj. opolskie). 
    UCHWAŁA  Nr XVII/124/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.4. 
Na wniosek Przewodniczącego Rady główne załoŜenia (bez pełnego odczytywania) 
projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis 
na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień 
z podatku od nieruchomości  na terenie gminy Bytom Odrzański przedstawiła Pani 
Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
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Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 września 2008 roku. 
 
Dodatkowo Burmistrz Jacek Sauter: 

- w skrócie przedstawił główne zapisy i załoŜenia przedmiotowej uchwały mówiącej 
o zasadach pomocy udzielanej firmom rozpoczynającym działalność na terenie gminy 
Bytom Odrzański > Do tej pory zwolnienia z podatku regulowały dwa dokumenty: 
stanowisko Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 1996 roku (w załączeniu) oraz uchwała 
Rady Miejskiej dotycząca Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
z dnia 12 września 2002 roku (w załączeniu), które straciły moc prawną w związku 
z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. 

- zwrócił uwagę, iŜ termin obowiązywania omawianej uchwały został wyznaczony do 
dnia 31 grudnia 2013 roku,  

- poinformował, iŜ Radni otrzymali trzy warianty pomocy (w załączeniu) i na 
posiedzeniu przedsesyjnym przyjęli jednogłośnie II wariant zwolnienia z podatku od 
nieruchomości z obowiązkiem 3 letniego okresu utrzymania nowo utworzonych 
miejsc pracy (§8 ust.1 pkt 3). 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
 w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe 
miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od 
nieruchomości  na terenie gminy Bytom Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr XVII/125/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy z autopoprawkami odczytała Pani Wiesława Skrobacz - 
Sekretarz Gminy. 
 
Autopoprawki polegały na dopisaniu:  

1) w §1 następujących gruntów:   
- działka nr 299/9 (część) o pow. 300 m2  przy ul.Głogowskiej, 
- działka nr 349/21 (część) o pow. 100 m2  przy ul.Kościelnej,  
- działka nr 440/8 (część) o pow. 117 m2  przy ul.Konopnickiej, 
- działka nr 725 (część) o pow. 3.300 m2  przy ul.Głogowskiej. 

2) w §2 następujących gruntów:   
- pod garaŜem samochodowym połoŜonym przy ul.Nowe Miasto – działka 

nr 179/13 (część) o pow. 18,00 m2, 
- pod zbiornikiem wodnym połoŜonym we wsi Tarnów Bycki – działka nr 349/11 

(część) o pow. 0,80 ha. 

 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 września 2008 roku. 
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W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy. 

UCHWAŁA  Nr XVII/126/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.6. 
Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski odczytał 
wniosek Nadleśnictwa Nowa Sól (w załączeniu) w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody pn.” Józef” na obszarze stanowiącym działkę nr 360 obrębu ewidencyjnego 
Małaszowice. 
 
Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego 
na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz 
Gminy. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 września 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Nadleśnictwa 
Nowa Sól. 

UCHWAŁA  Nr XVII/127/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie (16.45-17.05) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 
Ad. 7.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biblioteki 
Publicznej w Bytomiu Odrzańskim odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz 
Gminy. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił, iŜ podjęcie omawianej uchwały jest kolejną 
próbą szukania sposobu na zdobycie środków unijnych na remont świetlic wiejskich - 
z uwagi na to, Ŝe Urząd moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek o środki na remont tylko 
jednej świetlicy z kolejnymi wnioskami wystąpi M-GOK oraz Biblioteka Publiczna. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 września 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej 
w Bytomiu Odrzańskim. 

 UCHWAŁA  Nr XVII/128/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.8. - Sprawy róŜne:  
8.1. Informacja z wykonania budŜetu za I półrocze: 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił krótką informację  wykonania budŜetu Gminy 
za I półrocze 2008 roku (w załączeniu). 
 
Następnie Radna Pani Katarzyna Zielonka odczytała uchwałę nr 277/08 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 września 
2008 roku (w załączeniu) w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze 2008 roku. 
 
8.2. 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski: 

- poinformował, iŜ dnia 28 września br. o godzinie 17.oo w Domu Kultury odbędzie 
się akcja charytatywna na rzecz dziesięcioletniej AndŜeliki uczennicy klasy III 
bytomskiej Szkoły Podstawowej, chorującej na niedobór hormonu wzrostu, 

- wszystkich gorąco zaprosił do wzięcia udziału w akcji i jej finansowego wsparcia, 

- zapytał Radnych czy wyraŜają zgodę na przeznaczenie 2.000 zł. z diet radnych na 
pomoc dla AndŜeliki - Radni jednogłośnie (13 głosów za) opowiedzieli się za 
propozycją Przewodniczącego Rady. 

 
8.3. 
Radny Jarosław Intek zapytał czy Gmina ma wpływ na odbiór modernizowanej drogi 
wojewódzkiej (nr 292- ul.KoŜuchowska w kierunku na Nową Sól)? Mieszkańcy 
skarŜą się na „tarkę” na nowej nawierzchni drogi od oczyszczalni ścieków do tablicy 
z nazwą „Bytom Odrzański”. 
 
Burmistrz, odpowiadając na pytanie Pana Intka, poinformował, Ŝe „formalnego 
wpływu na to nie mamy, ale zgłosimy sprawę Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Ŝeby 
pokazać, Ŝe nie będziemy spokojnie siedzieć, gdyby miało tak zostać.”. 
 
Ad.9. - Wnioski i interpelacje:  
1. 
Pan Józef Guzior – sołtys wsi Małaszowice - w imieniu sołtysów uczestniczących 
w sesji, zapytał: czy jest moŜliwość przekazania ze środków sołectw dodatkowej 
pomocy finansowej dla gminy Ujazd? 
 
W nawiązaniu do pytania Pana Guziora, Burmistrz poprosił sołtysów o uzgodnienie 
tego tematu z radami sołeckimi i poinformowanie Go o podjętej decyzji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XVII sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 17.35. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 


